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Bevezető 

Számos fontos nemzetközi esemény esik júniusra. Június 5-én a Környezetvédelmi Világnap, 
melynek témája: (az esőerdők) “rendben voltak előttünk, most szükségük van ránk,” arra hív 
bennünket, hogy óvjuk meg a világ esőerdeit kisebb fogyasztás- központúsággal és a “bolygó 
tüdejének” megóvásával. 

Az Óceánok Világnapja június 8-án az óceánok, az élet forrásának szentségét ünnepli. 
Mindez egy hosszúszárnyú bálna történetére emlékeztet, amelyet rákcsapdával ejtettek 
fogságba San Francisco partjainál. Egy halász segítséget hívott, és öt búvár védőruházatban 
megpróbálta elvágni a bálna teste köré tekeredett köteleket. Az egyik búvár máig emlékszik  
a bálna tekintetére, amint gondosan figyelte, ahogy elvágja a bálna szájában megakadt 
kötelet. Amikor a bálna kiszabadult, elindult a nyílt tenger irányába. Hirtelen megfordult, és 
mindegyik búvárhoz odaúszott, úszójával köszönetképpen megbökte őket és végül elsiklott a 
nyílt tenger felé. A búvárok elmondták, hogy ez a mély hála egész további életüket 
megváltoztatta. 

Június 17. az Elsivatagosodás és aszály elleni küzdelem ENSZ világnapja. 1994-ben vezették 
be ezt a világnapot, hogy felhívják az egész világ figyelmét az elsivatagosodás veszélyére, 
amely leginkább Afrikát érinti. 

Imádságra hívás 

“Oh, táplálj engem Szentlélek a földek illatával és az óceánok frissességével, amelyeket 
alkottál, és segíts, hogy meghalljam és gyengéden őrizzem Jézus Krisztus Urunk 
ellentmondást nem tűrő és csodálatos szavait: Kövess engem.”(Mary Oliver, Devotions, 2017) 

Jézus Krisztus követése, aki egységben élt a “mezők liliomaival és az ég madaraival” arra 
szólít, hogy ismerjük meg biorégiónkat és dicsőítsük benne elfoglalt helyünket.  

Tapasztalás 

Imádkozz a szabadban vagy nyitott ablaknál a madarak énekét hallgatva, a szellőt érezve 
vagy a fákat nézve… Ha másokkal imádkozol, mondd el, hogy mi teszi azt a helyet számodra 
a Föld értékes részévé; oszd meg, hogy mi teszi különlegessé egy nagyobb közösség 
összefüggésében. 

Példa: St. Louis-ban élek (Missouri, USA) a Mississippi partján, ami a Föld négy 
leghosszabb folyóinak egyike az Amazonas, a Nílus és a Jangce után. 325 madárfaj repül át 
ezen a vidéken és vándorlásuk az évszakok váltakozását idézi fel bennem.  



Tisztelet övezi itt a (Kolumbusz előtti) bennszülöttek fennmaradt emlékeit. Ezeken a 
folyópartokon táboroztak, ami számomra a kitartásról, szépségről, közösségről szól. Együtt 
éltek a négy évszakkal és csak azt fogyasztották, amire szükségük volt. Harmóniában éltek a 
gazdag vadvilággal, többek között a fehérfarkú szarvasokkal, a bűzös borzokkal, 
mosómedvékkel, mókusokkal, erdei mormotákkal, rókákkal és madarakkal, amelyek most is 
gazdagítják ezt a vidéket.  

Reflexió 

2015 pünkösdjén Ferenc pápa közzétette a Laudato Si’ –t, amely arra hív mindenkit, hogy 
tanuljuk meg az őslakos népek nyelvét, akik meghallották a Föld kiáltását és harmóniában 
éltek a többi fajjal. 

Új morális iránytű gyanánt Ferenc pápa Bartholomaiosz pátriárkát idézi, aki arra hív minket, 
hogy ismerjük el a teremtés elleni bűneinket: „hogy az emberek lerombolják Isten teremtett 
világának biológiai sokszínűségét; hogy az emberek az erdők kiirtásával vagy a vizes 
élőhelyek tönkretételével a föld épségét megbontják és hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz; 
hogy az emberek beszennyezik a vizeket, a talajt, a levegőt: ezek mind bűnök”. Mert „a 
természet ellen elkövetett bűntett bűncselekmény önmagunkkal szemben és bűn Isten ellen.” 
(Laudato Si’, 8) 

Ezt az érzést visszhangozza Ferenc pápa imája: “Mutasd meg helyünket ebben a világban…” 
(Laudato Si’, 246. az utolsó fejezet imája) 

A törekvés, hogy megtaláljuk helyünket a világban, arra indított, hogy pozitív példákat 
keressek arra, hogyan élhetünk harmóniában a teremtéssel. Reménykeltő ez az egyszerű 
történet is: Olvass Rover-rel!, amely a teremtett világgal való szolidaritást helyezi a 
középpontba. Ebben a programban, a gyerekek úgy tanulnak olvasni, hogy egy kutyának 
olvasnak fel. A programban részt vevő gyerekeknél jelentős fejlődés figyelhető meg, 
miközben hangosan olvasnak fel egy terápiás kutyának, amelyet külön erre a helyzetre 
képeztek ki. 

Cselekvés 

 Tudsz-e példákat hozni környezetedből a teremtett világgal megélt harmóniára? 

 Válaszolhatsz erre a hívásra úgy, hogy korlátozod a papír- és műanyag-
felhasználásodat; olyan rendszerszintű változásokért dolgozol, mint például a 
bevándorlás reformja; növényeket gondozol, kertészkedsz és több időt töltesz a 
szabadban, odafigyelve a szépségre, ami körülvesz. 

Záró imádság 
Mondjunk köszönetet Istennek a Föld szépségéért olyan módon, hogy csendesen együtt 
ülünk, lehetőleg a szabadban. Hallgassuk a madarak szimfóniáját, fogadjuk be a szellőben 
ringó fák gyógyító báját és a vadon világát, ami megtanít minket arra, hogy hogyan éljünk 
harmóniában (10 perces, közös csend). 

Javasolt ének: “This is My Song.” (’Ez az én dalom’) 
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